Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā
INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN PROGRAMMATŪRU ADMINISTRATORU/-I
Ķekavas novads ir viens no zaļākajiem novadiem Latvijā. Novadā ir lieliski augt - te ir auglīga augsne gan stādam, gan bērnam,
gan uzņēmumam. Novadā ikvienam iedzīvotājam ir iespējas mācīties, attīstīties, ražot, pētīt un radīt. Novada pašvaldības
darbinieku prasmes, zināšanas un kompetences ir mūsu plašās komandas vadības procesu pamats. Ja saskati iespējas un vēlies
palīdzēt Ķekavas novadam augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Amata pienākumi:

 tehniski nodrošināt, papildināt, pilnveidot un apkalpot pašvaldības un to
struktūrvienību, iestāžu lokālos un korporatīvo datu pārraides tīklus;
 nodrošināt pašvaldības un to struktūrvienību, iestāžu rīcībā esošās datortehnikas un
tehnisko iekārtu apkopi, diagnostiku, remontu;
 izstrādāt priekšlikumus Ķekavas novada pašvaldības vienotai informācijas
tehnoloģiju stratēģijai, taktikai un attīstībai;
 izstrādāt priekšlikumus, organizēt, koordinēt un realizēt datortehnikas un
datorprogrammu nodrošinājuma jautājumus Ķekavas novada pašvaldības iestādēs
pašvaldības apstiprinātā budžeta un noteiktās kārtības ietvaros;
 veikt pašvaldības struktūrvienību un iestāžu datu bāžu administrēšanu;
 nodrošināt sadarbību un elektronisku datu apmaiņu ar valsts pārvaldes institūcijām;
 veikt programmu instalācijas, kā arī programmatūras jauninājumu instalācijas;
 piedāvāt risinājumus tehnikas/programmatūras savienojamības problēmām un vadīt to
ieviešanu;
 organizēt un vadīt liela apjoma projektus, ka saistīti ar sistēmu attīstību un
optimizāciju;
 vadīt un kontrolēt sarežģītu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojuma programmu
administrēšanu, iekļaujot regulārus sistēmu diagnostikas testus;
 patstāvīgi uzturēt un konfigurēt informāciju tehnoloģiju infrastruktūras drošības
risinājumus – ugunsmūrus, virtuālā privātā tīkla iekārtas;
 analizēt informāciju tehnoloģiju attīstību un sagatavot priekšlikumus tās pilnveidei;
 risināt sarežģītas (nestandarta) datoru problēmas, analizēt to cēloņus un ieteikt
atbilstošus uzlabojumus;
 konsultēt datoru lietotājus un ieteikt IT risinājumus iestādes pamatdarbības procesu
pilnveidošanai.

Piedāvājam:






interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
profesionālus un atbalstošus kolēģus;
atalgojumu no 1207- 1647 EUR bruto mēnesī.

Pretendentiem izvirzītās prasības:










augstākā izglītība attiecīgā jomā;
vismaz 2 gadu profesionāla pieredze minēto amata pienākumu veikšanā;
tiesības un prasme vadīt B kategorijas auto tranportlīdzekļus;
teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
teicamas valsts valodas zināšanas, labas tehniskās angļu valodas zināšanas;
augsta atbildības sajūta;
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Dzīves un darba aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli ar norādi ,,IT administrators’’ līdz
2022.gada 22.jūnijam ieskaitot, iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Personāla lietvedībā,
nosūtot pa pastu uz adresi: Gaismas iela 19k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi: konkurss@kekava.lv, informatīvais tālrunis
26116925.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis)
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un

ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Ķekavas novada
pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks
iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības
informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas
novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

